Aktivitespaket
FARTFYLLT UPPDRAG
Det handlar om fart och fläkt. Ni delas in i team, som blir
tilldelade varsitt brev med ett antal uppdrag och dess
förutsättningar. Nu gäller det att ta reda på vilka egenskaper
som finns inom teamet och fördela deltagarna på de olika
övningarna. Man använder sin kreativitet och fantasi för att
genomföra så många uppdrag som möjligt på bästa sätt och
inom tidsramen. Efter genomförda uppdrag lämnas resultaten
för bedömning. Ca 2-3 h
LILLA UPPDRAGET
Vi inleder med lagindelning och tävlingsinstruktioner.
”Uppdraget” går ut på att de olika lagen får en lista med olika
saker som laget ska samlas in/utföras/lösas under
tidspress. För varje sak vinner laget poäng. Under tävlingens
gång ska de vid givet klockslag infinna sig på bestämda
stationer för att utföra ett tävlingsmoment för att samla
ytterligare poäng. Alla lagen erhåller mapp med instruktioner,
uppdragslista samt skiss på var stationerna befinner sig.
Ca tid 1-2 h
HJÄRNKONTORET
Deltagarna fördelas i lag som förflyttar sig runt på olika
stationer. Alla stationer innehåller olika moment och klurigheter som ska lösas. Inga fysiska aktiviteter, utan mer lättsamma
utmaningar som grupperna ska utföra/lösa. Ca tid 2-3 h
Exempel stationer:
Suduko
Tändstickstrick
Ordlekar
Reptrick
Jättepussel
Frågequiz
Memory i Jätteformat
Gåtor
Knep & knåp
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Aktivitespaket
ÄVENTYRSAKTIVITET
En mer fysisk aktivitet där vi är utomhus i vacker natur.
Tävlings eller upplevelse – deltagarna väljer nivå. Klättring,
paddling, cykla mountainbike m.m Olika stationer där fysiken
testas.
SOMMAR OS
Efter en pampig inmarsch med flaggor, nationalsång och
tillsammans tänder deltagarna den olympiska elden innan
kampen kan börja. Lagvis får deltagarna samla poäng på olika
stationer. Vi har spetsat till de olika olympiska grenarna kan vi
lova.
KONSTNÄRSAKTIVITET

Aktiviteten som skrämmer många, men då de väl har
börjat kan de inte sluta! Massvis med okända begåvningar brukar
visa sig! Gäster skapar sitt eget konstverk eller så målar man i
grupp på större tavlor. Det kan vara ett gemensamt tema med
koppling till företaget. Ca tid 1½-3 h Final med gemensam vernissage!

BLÅSORKESTER

Nu bevisar vi att det är möjligt att skapa en blåsorkester
utan någon som helst förkunskap. Först en grundträning där man
koncentrerar sig på en ton. Därefter spelar orkestern sin första låt
tillsammans. Aktiviteten avslutas med en konsert! Aktiviteten har ett
maxantal på 60 deltagare och är anpassat efter antalet instrument.
Ca tid 2 h
				

EN RESA MED DINA SINNEN

”Provning” där man förflyttar sig runt i grupper på
olika stationer. Stationer med koppling till smaker och dofter. Allt
från vin och choklad, ost, exotiska kryddor, kaffe och cacaobönor,
blindtester, dofttester m.m Detta kan varvas med frågeformulär, där
ni sätts på prov i era kunskaper. Ca tid 1½-2 h
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